
Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          

com a irmã Esmeralda no dia 14 de outubro de 2019 

 

TREINAMENTO. ARREBATAMENTO 

 

 Durante conversa telefônica entre ambas, a irmã Valery teve a          

visão de uma escada indo para o céu, onde o Senhor tem levado muitos              

para subirem quando estão dormindo; é uma escada de fogo até o trono,             

onde as pessoas são revestidas com a armadura de fogo para           

aprenderem a guerrear! Eis que o Senhor mostrou que onde há um Servo             

Seu existe uma escada que sobe para levar ao Reino e a mesma escada              

desce para trazer de volta. Assim aprouve ao Senhor juntar o Seu            

Exército! 

 Muitos são aqueles que ficarão, poucos subirão porque não atendem          

a Minha Chamada! Não atendem! Não atendem! Não atendem! Estão tão           

distraídos com este mundo que não atendem quando Eu estou falando! A            

Palavra passa nos ouvidos deles como se nada fossem, estão          

ensoberbecidos com o mundo, estão abismados com o mundo, estão          

enganados com o mundo, estão engrandecidos por estarem no mundo          

que não se dão conta. 

As coisas do mundo lhes sufocaram, lhes sufocaram o coração, lhes           

sufocaram os olhos e os ouvidos, não ouvem! Não ouvem! Muitos           

acordarão quando derem conta que a Noiva subiu! Muitos só acordarão no            

momento em que virem com os próprios olhos que a Noiva subiu! Aí sim              

se darão conta! Aí sim se darão conta que Eu levei quando se virarem              

para o lado e não encontrarem seus filhos. Aí sim que se darão conta que               

Eu levei os filhos da casa, levei as esposas, levei os maridos! Aí sim se               

darão conta quando acordarem e virem os carros sem ninguém! Aí sim se             

darão conta que Eu Sou estou a mover. Aí sim se darão conta que vou               

levar pilotos, passageiros de dentro dos aviões porque aqueles que não           

são Meus ficarão lá dentro! 

Ai desse grande! Ai desse grande dia! Aquele que estiver nos           

transportes vai se dar conta que Eu Sou! Ai desse grande dia que muitos              

vão acordar, vão ver escolas vazias porque levei todos o Meus           

Pequeninos. Aí muitos se darão conta que levei todos os Pequeninos dos            

berçários! Aí se darão conta que levei todos os bebês que acabaram de             

nascer da mão do médico! Aí se darão conta dos bebês do orfanatos;             



aqueles que eles maltratam que Sou Eu: Me maltrataram durante anos,           

Me retiro daqueles lugares! 

 Ai deste mundo que se dará conta que Eu estou colocando a Mão! Ai              

deste mundo quando se derem conta que a Noiva subiu! Ai deste mundo,             

muitos não estão a ouvir os Meus Servos que estão a alertar! Zombam             

dos Meus servos, mas é o Meu Espírito que fala pela boca dos Meus              

Servos, esquecem que é a Minha Palavra! 

 A Mim me aprouve falar pela boca dos Meus Servos, achei Eu graça             

no planeta que se chama Terra, na boca daqueles que são fiéis no templo              

que se chama coração, para que venham a colocar a Minha Palavra para             

que este mundo acorde, mas eis que este mundo não quer ouvir, este             

mundo não quer ouvir! Tem os ouvidos tampados, tenho alertado: Se           

convertam! Se convertam! Se convertam! 

Tenho Eu despertado: Convertam-se! Convertam-se! Convertam-se!      

Arrependam-se! Arrependam-se! Arrependam-se! Se darão conta quando       

virem a sua descendência subir, aí a visão de muitos será aberta porque             

muitos não querem ouvir, a visão de muitos será aberta nesta hora! 

Ai deste mundo! Ai! Eis que falei! Shalom! 

  

JESUS 

 


